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SİRKÜLER
NO: 2020-78 29 HAZİRAN 2020
KONU: TÜRKİYE-BELÇİKA SOSYAL GÜVENLİK ANLAŞMASININ 
UYGULANMASINA İLİŞKİN 2020/19 SAYILI SOSYAL GÜVENLİK KURUMU 
GENELGESİ

Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığının 2020/19 Sayılı Genelgesi

Ülkemiz ile Belçika arasında gerçekleştirilen sosyal güvenlik anlaşmasının tadiline ilişkin 
görüşmeler neticesinde 11/4/2014 tarihinde imzalanan ve 28/9/2017 tarihli ve 30194 
sayılı mükerrer Resmî Gazete’de yayımlanan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Belçika 
Krallığı Hükumeti Arasında Sosyal Güvenlik Anlaşması ile Sosyal Güvenlik Anlaşmasının 
Uygulanmasına İlişkin İdari Anlaşma 1/9/2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Belçika ikili sosyal güvenlik sözleşmesinde kullanılan bilgi ve belgeler 2020/19 Sayılı 
Sosyal Güvenlik Kurumu Genelgesi ile açıklanmıştır.

Türkiye bakımından tüm sigorta kolları için yetkili kurum Sosyal Güvenlik Kurumu, Belçika 
bakımından ise yetkili kurumlar İdari Anlaşma ‘da belirtilen kurumlardır.

Anlaşmanın uygulanmasında karşılıklı olarak kullanılmak üzere, Türkçe-Fransızca ve 
Türkçe-Flamanca olmak üzere 28 er adet formüler ihdas edilmiştir. Kurumca düzenlenecek 
formülerlerin rumuzunda “TR/BE”, Belçika yetkili kurumlarınca düzenlenecek olan 
formülerlerin rumuzunda ise “BE/TR” ibaresi yer almaktadır.
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1. BİR İŞİN İCRASI İÇİN TÜRKİYE’DEN BELÇİKA’YA GÖNDERİLEN 
SİGORTALILAR 

a. 24 Aylık Süre İçin 
Anlaşmanın 9 uncu maddesi gereği, Kanunun 4/1-(a) bendi kapsamında sigortalı olarak 

çalışanlardan, işvereni tarafından bir işin icrası için Belçika’ya gönderilenler, 24 ayı aşmamak 
üzere Türk mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. 

Geçici görevlendirme talebi yapılırken çalışan veya işveren tarafından doldurulacak olan 
“Yurt Dışı Geçici Görev Talep Dilekçesi” ve ekinde görev yazısı, Belçika’daki işveren ile yapılmış 
olan iş sözleşmesi, Belçika’da çalışacağı iş yeri adı ve iş yeri adres bilgilerinin Kuruma ibraz 
edilmesi gerekmektedir. 

Başvuruya istinaden TR/BE 101 formüleri, sigortalının iş yerinin kayıtlı olduğu sosyal 
güvenlik il müdürlüğü (SGİM) veya sosyal güvenlik merkezi (SGM) tarafından üç nüsha 
halinde düzenlenerek bir nüshası Belçika yetkili kurumuna verilmek üzere formülerin iki 
nüshası sigortalı veya işverene verilecek, diğer nüshası da dosyasında muhafaza edilecektir. 

b. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra
4/1-(a) kapsamındaki sigortalının Belçika’daki çalışma süresinin 24 ayı aşması ve işverenin 

talep etmesi halinde, geçici görev süresi yetkili kurumların karşılıklı mutabakatı ile 36 aylık 
ek süre verilerek toplamda 60 aya kadar uzatılabilir. Söz konusu mutabakata, ilk 24 aylık süre 
bitmeden varılmalıdır.

2. BİR İŞİN İCRASI İÇİN BELÇİKA’DAN TÜRKİYE’YE GÖNDERİLEN 
ÇALIŞANLAR

a. 24 Aylık Süre İçin
Belçika mevzuatına tabi işveren tarafından ülkemize geçici görevle gönderilen sigortalı, 

ülkemizde çalışmaya başladığı tarihten itibaren 24 ayı aşmamak üzere Belçika mevzuatına 
tabi kalmaya devam edecektir. 

Bu şekilde ülkemize gönderilen çalışanın Belçika mevzuatına tabi kalmaya devam 
edebilmesi için Belçika yetkili kurumu tarafından azami 24 ayı aşmayacak şekilde düzenlenmiş 
olan BE/TR 101 formülerinin Kuruma ibraz edilmesi gerekmektedir.

b. 24 Aylık Sürenin Dolmasından Sonra
Belçika mevzuatına tabi çalışmakta iken geçici görevle Türkiye’ye gönderilen Belçika 

sigortalısının görev süresinin 24 ayı aşması ve Kurumun muvafakatinin alınması halinde, 
36 ayı geçmeyecek şekilde ek süre verilecek ve bu kişi toplamda 60 aya kadar Belçika 
mevzuatına tabi kalmaya devam edecektir. Söz konusu mutabakata, ilk 24 aylık süre 
bitmeden varılmalıdır. 
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